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אבן עזרא1

 כי השם חזק אור השמש אחר:אילו היינו מאמינים בדברי חכמי יון שמלהט השמש תולד הקשת. יש לומר- ונראתה הקשת 
1המבול והיא דרך נכונה למבין.

רמב"ן2

המשמע מן האות הזה שלא היה קשת בענן ממעשה בראשית, ועתה ברא ה' חדשה לעשות- זאת אות הברית אשר אני נותן 
קשת בשמים ביום ענן. ואמרו בטעם האות הזה, כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו למעלה שיראה כאלו מן השמים מורים בו,

וישלח חציו ויפיצם בארץ (תהלים יח טו), אבל עשאו בהפך מזה להראות שלא יורו בו מן השמים, וכן דרך הנלחמים להפוך
אותו בידם ככה כאשר יקראו לשלום למי שכנגדם. ועוד שאין לקשת יתר לכונן חצים עליו:

ואנחנו על כורחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באוויר הלח יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה
 בענן, כאשר"אני נותן" בענן, ולא אמר "נתתי"כמראה הקשת, וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן, כי אמר את קשתי 

. ומלת קשתי מורה שהייתה לו הקשת תחלה. ולכן נפרש הכתוב, הקשת אשר נתתי"אני נותן"אמר זאת אות הברית אשר 
בענן מיום הבריאה תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם, שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני

וביניכם:
ואם תבקש מה טעם בקשת להיות אות, הנה הוא כטעם עד הגל הזה ועדה המצבה (להלן לא נב). וכן כי את שבע כבשות
תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה (להלן כא ל), כי כל הדבר הנראה שיושם לפני שנים להזכירם עניין נדור ביניהם יקרא

אות, וכל הסכמה ברית, וכן במילה אמר והיה לאות ברית ביני וביניכם (להלן יז יא): בעבור ההסכמה שימולו כל זרע
אברהם לעבדו שכם אחד:

 כי כאשר תראה בהפוך הנזכר יהיה זכר לשלום כאשר כתבנו. ובין שתהיה הקשת עתה בין שהייתה מעולם בטבע,,ועוד
הטעם באות שבה אחד הוא:

2אבל יש לרבותינו בפרשה הזאת סוד נעלם.

ר"ן3

כִכרונו זז בְב"ן  כִמ רָר בְה רָתב  בְכ שש כִכמו  רָלח, ו רָה אָּאזויר  בְב שמש  שש רָה זניצוץ  רָאת  בְכ רָה ממ זעי  כִב זט רָעל  פפ שאה הוא  רָמכִר רָה שזה  שש מפק  בְס מאין  זכי  ששת",  שק רָה" רָין  כִנ זע כִוהוא 
מיש מכן,  זאם  כִו רָהחוש,  זזיב  כִכ רָה כִל רָכל  פלא נו כִו בְחש  בְין מו כִנ זע זכי הוא  זנים,  בְו כִי רָה זפים  זפילוסו רָה מרי  כִב זד כִל שזה  בְב כִלהודות  בְלנו  מיש  מחנו  בְככִר רָעל  שש בְכה  בְר כִב זל

רָמבול רָה שדם  פק מכן  שרה  כִק זי שש בְראוי  מחנו  בְככִר רָעל  זעי,  כִב זט בְין  כִנ זע ההיותו  מרי  אָּח רָא שש רָמבול,  שיה עוד  כִה פלא י שש שזה  בְב בְהאות  רָנת  זתי כִנ בְתה  כִי בְה שמה  פאל:  כִש זל
בְלם. ששל עו בְהגו  כִנ זמ כִל בְיב  חְח כִמ ששהוא]  בְקזרים [ כִב רָב שמש  שש רָה רָחת  זרי כִז זב שיה אות  כִה פלא י ששר  אָּא רָכ שזה אות,  מאין  מכן,  זאם  כִו בְריו,  אָּח רָא בְרה  בְק ששר  אָּא רָכ

רָבר כִג ששר י אָּא רָכ זהיא  רָה מעת  בְב זנים, ו כִליו שע בְה כִיסודות  רָב פשל  כִמ זל זנים  כִחתְו רָתְ רָה כִיסודות  רָה זדים  בְתְ חְע כִמ בְהיו  רָמבול  רָה שטשרם  זכי  שזה:  בְב בְבה  כִתְשו רָה בְבל  אָּא
מאש בְה כִיסוד  מזק  זח שש רָמר:  זני לו פכחו, כִרצו כִב זגיבו  כִש זה רָרךַ  בְב כִת בְבל ה' י אָּא רָההוא,  שאה  רָמכִר רָה שאה  בְר מי פלא  שש רָעד  רָחם  רָה זשי  זאי בְה כִיסוד  רָה מלש  בְח מי רָלחות  רָה

שמש. שש רָה רָאת  בְכ רָה רָצד  זמ שאה  רָמכִר רָה שזה  מדש [בגרסאות אחרות – עד שיתחדש]  רָח כִת פלא י שש רָעד  זנים  כִחתְו רָתְ רָה כִיסודות  רָה רָצד  זמ מעל  בְפ כִת פלא י שש רָעד 
פשל כִמ זי שש מיב  זח מכן  בְרה  זצי כִי רָה רָבע  שט זכי  זנים,  כִחתְו רָתְ רָה רָבע  שט כִל בְלשוב  זדים  בְתְ חְע כִמ זנים  כִליו שע בְה כִיסודות  רָה בְכל  בְהיו  כִבעו,  זט רָעל  בְין  כִנ זע בְה בְאר  כִש זנ בְיה  בְה זאלו  כִו

רָמר: בְצה לו בְר שרץ" –  בְא בְה רָפר  אָּע רָכ אָּעךֲ  כִר רָז שאת  זתְי  כִמ רָש כִו בְכה " בְר כִב זל כִכרונו  זז בְב"ם  כִמ רָר בְה מרש  מפ שרךַ  שד רָה שזה  רָעל  כִו בְליו.  מא מבהו  זשי כִי שש כִו כִליון  שע בְב כִחתְון  רָתְ רָה
בְתם ששאו מיב  זח בְרה  זצי כִי רָה רָבע  שט זאם  כִו בְליו.  מא שבנֶו  זשי זוי רָעל דוכִרכו  שלה הוא  אָּע רָי בְנה  אָּחרו רָא בְב בְליו ו בְע כִדכִרכו  פכל י רָה שש שרץ,  בְא בְה רָפר  אָּע רָכ כִרעו  רָז רָין  כִנ זע שיה  כִה זי שש
מפל. בְש בְישוב  שש בְראוי לו –  מאין  שש רָמה  כִב כִצמו  רָע רָה  זבי כִג רָמ שש זמי  כִב שזה  ששבְראוי  מכן  שש בְכל  זלים,  בְפ כִש בְישובו  כִו כִצחו  חְנ כִי בְמם  כִצ רָע כִו בְעם  כִב זט כִב זנים  כִליו שע מהם  שש
בְברוך הוא בְקדוש  רָה כִעתְו,  רָד זגיס  מה זאם  כִו מכן: " רָגם  בְכה  בְר כִב זל בְנם  כִכרו זז כִמרו  בְא שש רָמה  בְגאון", ו שבר  שש מני  כִפ זל בְכתוב: " רָה רָמר  בְא שש רָמה  שזה  בְב כִלךֲ  מרר  בְב כִת זנ כִו

שזה. בְב בְלנו  בְלט  כִפ זמ שזה  מאי מכן,  זאם  כִו מיב.  זח מכן  בְרה  זצי כִי רָה רָבע  שט שש כִו בְשזרים,  כִי רָה מאל  בְה מטי  כִפ כִש זמ כִב בְראוי  מכן  שש זפילו",  כִש 3רָמ

.אבן עזרא בראשית ט:יד1
.רמב"ן שם2
.דרשות הר"ן הדרוש הראשון [חלק ו']3

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=1&perek=9&mefaresh=ezra
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עקידת יצחק4

הנה הרמב"ן ז"ל נתפרסם מגדולי המאמינים וכתב על ברית הקשת … הנה הודה בהכרח על האמת המפורסם מהנסיון וגם
אשר יאמתהו הנביא באומרו כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם (יחזקאל א') כמו שאמרנו בספקות 

והוא המוסר הישר אשר כתבנו בפתיחה מפי החכם בספר ההפלה שכתב על ענין הלקיות מהנזק המגיע אל התורה מהליץ
4בעדה שלא כדרכה ממה שיחלוק עליה כדרכה.

[אמרו חז"ל] בגמרא סוכה (כ"ט.) על ד' דברים מאורות לוקים על כותבי פלסתר ועל מעידי עדות שקר ועל מגדלי בהמה
דקה בארץ ישראל ועל קוצצי אילנות טובות. כי פשוטו מבואר הביטול. ורש"י כתב שם בסמוך על מאמר הדומה לו אשר

אזכרנו עוד. לא שמעתי טעם הדבר. ואמר זה לפי שפשוטו שקר מבואר. שהרי הלקיות הם מחוייבים שיחולו ברגע היום
ההוא או הלילה היוצא על פי חשבון תנועת גלגלי המאורות הידוע משערי החכמה ההוא. ואינן נתלים בחטאת האדם

וזכיותיו. ואין מתנאי התורני לקבל שקרים מפורסמים ולהעמיד דמיונות לקיים פשט דברי הנביאים או החכמים.

וזה הענין בעצמו כתבו החכם אל"גזלי בתחלת ספר הפלת הפלוסופים על מה שטענו על מאמר נמצא מפי מניח דת
הישמעאלים. וזה נוסחו. השמש והירח הם שני אותות מאותות הקל יתברך שאינן לוקין רק בסבת מות אחר חיותו. וכאשר
תראו אותו גורו לכם והחזיקו בתפלה וזכרון הקל עד כאן. וכבר היה זה המאמר לסבה שאמרנו לשמצה בקמיהם. אמר זה

לשונו. 

ומי שחשב שהויכוח בבטל את זה הוא מן האמונה כבר נשתגע באמונה ונחלש ענינו. לפי שאלו הענינים כבר עמדו עליהם
המופתים ההנדסיים המספריים וכו': ואמר מי שיפקפק בהם לומר שהוא כנגד התורה לא יפקפק רק בתורה. וההזק הנמשך

לתורה במי שעיין בה שלא כדרכה יהיה רב מההזק הנמשך ממי שיטעון ויחלוק עליה כדרכה: והנה זה הוא כמי שיאמר
שהאויב המשכיל הוא טוב מהאוהב הכסיל 

עד כאן דבריו: ואנו צריכין לקבל האמת ממי שאמרו ולדעת שאין כוונת הדברים האלה למניחיהן כפשוטן. רק להורות בהם
ענינים נכבדים על דרך הרמז יושגו למעיינים בהם בדברים יש קצת יחס להם עם נגליהם:

חגיגה5

 מאי היא ר' אבא אמר זה המסתכל בקשת ... דכתיב כמראה הקשתכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם:
אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' … דרש ר' יהודה ברבי נחמני מתורגמניה דריש
לקיש כל המסתכל בג' דברים עיניו כהות בקשת ובנשיא ובכהנים בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם

5הוא מראה דמות כבוד ד'

רא"ש וטור6

נשאל הרא"ש איך מסתכלין בקשת כשמברכין. והא אמרינן בחגיגה … המסתכל בקשת עיניו כהות. והשיב דאין מסתכל
6כרואה. כי המסתכל מוסיף ומדקדק בהבטתו יותר מהרואה.

 בפרק אין דורשין (חגיגה טז.) ... ומפרש רבינו דלא מיתסר אלא דוקא להסתכל בוואסור להסתכל בו הרבה.[כתב הטור:] 
7הרבה וכן כתב ה"ר דוד אבודרהם ...

חיי אדם7

8ומצאתי בספר אחד שמו נעלם ממני שאין להגיד לחבירו שיש קשת מטעם מוציא דבה

עקידת יצחק, שער ארבעה עשר (פרשת נח), עמוד קכו:4
חגיגה טז.5
 אבודרהם ברכות השער השמיני6
. ועיין מגן אברהם סימן רכ"ה ס"ק כ' “ומכל מקום נראה דדוקא להסתכל בו ביותר ולהתבונן בצלמו ודמותו [בצלםבית יוסף או"ח סימן רכ"ט7

דמות אדם רשע] אסור אבל ראיה בעלמא מותר וכמ"ש סימן רכ"ט ע"ש ובבית יוסף", ביאור הגר"א סימן רכ"ט סעיף א' “דהא צריך לראות כדי
.נתיבות לשבת סימן כ"א אות ג'לברך ולשון הסתכלות הוא בעיון הרבה”, משנה ברורה שם ס"ק ה', 

, הובא במשנה ברורה שם ס"ק א'.חיי אדם כלל ס"ג סעיף ד'8

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=49397&pgnum=189
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=8523&pgnum=99
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=745393&whichpage=#R_8
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=26840&pgnum=184
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=13&daf=16&format=text
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14342&pgnum=244


ברית כהונה8

המנהג פשוט פה [קהילת ג'רבא] דכל מי שרואה הקשת אומר לחבירו או לחביריו לברך על זה, ומה שכתב .. החיי אדם ...
לע״ד אינו נראה דאדרבא אנחנו שמחים ונותנים תודה וברכה לה׳ אשר בחסדו כרת הברית הזאת שלא להשחית את עולמו
עוד… ועוד דאדרבא טפי עדיף להגיד לזולתו כדי שכל אחד הרואה ואחד השומע ישימו לב לשוב אל ה’… לכן לענ”ד יפה

9נהגו פה להגיד

ספר הברית9

ואני ראיתי אשר נעשה תחת השמים לקוי [השמש] על ידי הלבנה ב' פעמים א' בק"ק האג אשר במדינת (האלאנד) ואחד
בק"ק ווילנא אשר במדינת (ליטא) עיר מולדתי,

גם היה בימי לקוי שמש פעם אחת על ידי כוכב נוגה הנקרא (פענוס) שעבר לפני השמש כנקודה קטנה שחורה ועגולה, כי
כמו הירח לא יאיר אלא כשהוא לנוכח השמש אבל כשהוא תחת השמש הוא חשוך כן מראה הנוגה חשוך כשהיא תחת

השמש אף על פי שהוא יפה מאד כשהוא לנגד השמש,

כי חכמי התכונה בבית מדרש החכמה הנקרא (אוניווערזיטעט) אשר (בענגלאנד) חקרו וחשבו מהלכי כוכבי לכת ומצאו
שעתיד לבא עת ידוע אשר יעבור נוגה את פני חמה וכתבו זה בספר כמה שנים קודם שכך יקרה בעת ההיא ויהיה נראה

במדינה זו בזו השעה, ובמדינה זו בזו השעה וכאשר כתבו כן נראה בכל מדינה ומדינה באותה שעה ממש,

HMSולכן בשנה שלפניה נסעו הרבה בני שרים וחורי ארץ ממדינת (ענגלאנד) למדינה רחוקה מאוד מעבר לים בצי אדיר [
Endeavour] מהלך שנה תמימה [Captain James Cook's first voyage(אטעהייטע) היא אי אחת מאיי הים הנקרא [

אשר במדינת (אמעריקא) לראות שם הנהיה הדבר הזה באותה מדינה כאשר כתבו ואיש כלי מחזה בידו וכלים המגדלים את
הראות אשר כל אדם חזו בו היטב, הן המה כלי ההבטה הנקראים (פערען גלעזער) אשר המציאו חכמי (דיאפטיקא), ויהי

כאשר באו שמה יום אחד לפני היום המוגבל הכינו את אשר הביאו מאותן הכלים במקום ידוע למען יעמדו ויהיו נכונים ליום
מחר לראות על ידם הלקוי ההוא, ובלילה ההוא גנבו אנשי הארץ ההיא הכלים ההם מן המקום ההוא גנבו וגם כחשו, וכמעט
היה בחנם כל נסיעתם וטרחתם, ועל ידי השתדלות רב החזירו להם, וכאשר פתרו כן היה נראה שמה גם כן לקוי חמה מנוגה

נגדו ובאותה שעה אשר כתבו לא נפל דבר מכל אשר כתבו:

ואל תתמה על החפץ כי אף גם כל לקות החמה והלבנה יחשבו החכמים יודעי העתים מקודם כאשר מחשבים את המולד ואת
התקופה העתידה לבא, וכמו כן נוכל לחשוב עתה כל הלקות למפרע הפונה קדים (א פאסטריארי) לדעת הלקות אשר היו
מימי קדם כי על חשבון צדק יהלך {הלקות} החמה או הלבנה יחשב לו כפי שניו אשר היה מחויב להיות אז כאשר נוכל

לחשוב כל המולדות והתקופות למפרע עד התחלת הבריאה וראשית היצירה.

ועל ידי תחבולות חכמה זו נצחו חכמי (אירופא) לתושבי ארץ (חינא) האומרים העולם הזה כבר עברו עליו אלפים רבבות
שנים באמרם כי כן נמצא כתוב על ספר דברי הימים שלהם כמה רבבות מלכים אשר מלכו בארצם זה אחר זה וכמה שנים

מלך כל אחד וכמה מלחמות עשה וכל הקורות אותו וכל לקוי חמה ולבנה אשר היו בימיו.

וחכמי (אירופא) נתנו עיניהם בלקות חמה ולבנה הנמצא כתוב אצלם בחשבון חשבו עליהם ובדקו אחריהם בעיון יפה על פי
חשבון האמיתי דרך הקדים למפרע ומצאו כל הלקות אשר מפאת קדמה עד ראשית הבריאה המפורסם אצלנו ואצל כל גויי

הארצות הכל אמת צדקו יחדו, ואשר שם ולמעלה ההולך קדמה הבריאה לא מצאו אפילו אחד בהם שבא בעתו ובזמנו הראוי
לו על פי החשבון, וזה לנו האות אשר פיהם דבר שוא בכל שארי הדברים והקורות מימי קדם קדמתה גם כן, וכל הנמצא

כתוב על ספר שלהם דברי כזב הם והכל שקר כי לא היה ולא נברא עדיין העולם, ונחזיק טובה לחכמי (אירופא) אשר
במזימות זו חשבו ודידן נצח, כי אין מעשה וחשבון ודעת אחר בכל ספרי הבל שלהם אשר מראש מקדמי ארץ שנוכל לברר
השקר נגד פניהם כמו ענין הלקות והוא בנין אב לכל שאר דבריהם כי הכל הבל, וכל ענין ומספר לפי רוב השנים קדמוניות

אשר בידם ירושה אינם אלא במוחם החלושה.

].the Transit of Venus of 1769וזה הלקוי על ידי נוגה היה בשנת תקכ"ט לפ"ק [

10 Abū āmid Mu ammad ibn Mu ammad al-GhazālīḤ ḥ ḥ

We are not interested in refuting such theories either; for the refutation will serve no purpose. He who 
thinks that it his religious duty to disbelieve such things is really unjust to religion and weakens its 

).פה: "וכמדומה שכן נוהגים" (ועיין גם וכתב ר' אליעזר מלמד על זה. פה, הועתק מאו”ח (חלק א') מערכת ק' אות ג'  ברית כהונה 9
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cause. For these things have been established by astronomical and mathematical evidence which leaves
no room for doubt. If you tell a man who has studied such things - so that he has sifted all the data 
relating to them, and is, therefore, in a position to forecast when a lunar or a solar eclipse will take 
place; whether it will be total or partial; and how long it will last - that these things are contrary to 
religion, your assertion will shake his faith in religion, not in these things. Greater harm is done to 
religion by an immethodical helper than by an enemy whose actions, however hostile, are yet regular. 
For, as the proverb goes, a wise enemy is better than an ignorant friend.

 "ואמר להם השם יתברך שהוא נותן להם אות יתבאר להם בו שלא יהיה עוד[דפוס ויניצייא סוף דף כ.]רלב"ג נח •
 התועלת העשירי[דפוס ויניצייא ריש דף כא.]מבול ...”, 
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